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Växthusgasutsläppen år 2011
År 2011motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 67,0miljoner ton koldioxid (CO2-ekv.). Utsläppen
minskade med 7,5 miljoner ton koldioxid från året innan, vilket var omkring 6 procent under
målnivån för Kyotoprotokollet. Uppgifterna baserar sig på den inventering om utsläppen för år
2011 som Statistikcentralen sände till FN:s klimatkonvention den 15 april 2013. Jämfört med de
preliminära uppgifterna som offentliggjordes i december 2012 ökade utsläppen med 0,2 miljoner
ton koldioxid, vilket främst beror på en revidering av förbrukningsvolymen för torv inom
energisektorn.

Målnivån för Kyotoprotokollet och utsläppen av växthusgaser i
Finland åren 1990–2011 (milj. ton CO2-ekv.), exkl. LULUCF-sektorn

Utsläppen minskade inom alla sektorer jämfört med året innan, mest inom energisektorn där minskningen
var 12 procent (nästan 7,2 miljoner ton koldioxid). Elproduktionens fossila bränslen ersattes med elimport
på grund av den goda vattensituationen i Norden. Dessutom sjönk totalförbrukningen av energi i och med

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 15.4.2013
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den minskade industriproduktionen och det varma vädret i slutet av året. Största delen av
utsläppsminskningen skedde inom utsläppshandelssektorn.

Nettosänkan inom sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)
låg på föregående års nivå (24,6 miljoner ton koldioxid).

Finlands växthusgasutsläpp efter sektor. Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid.
Negativa tal avser upptag
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67,0274,5466,0570,2178,4280,0868,7569,3370,8870,44
Utsläppen exkl.
LULUCF-sektorn

53,3860,5552,6854,7663,2965,3854,0454,4656,0654,49Energisektorn

24,6330,4925,1324,0930,8032,8721,9222,1224,1219,19Energiindustrin

9,679,898,3910,7711,4311,6111,3411,9412,1413,36
Industri och
byggande

13,2313,4312,9213,6014,2613,9013,7112,8411,9912,76Inrikes transport

5,866,746,246,306,796,997,077,567,819,19Övrig energi1)

5,595,775,357,176,836,306,375,584,705,13Industriprocesser

4,524,574,406,115,875,475,445,014,605,02
Industriprocesser
(utan F-gaser)

1,061,200,951,060,960,830,940,570,100,12
Användning av
F-gaser

0,070,070,070,090,100,100,110,120,140,18

Användning av
lösningsmedel och övriga
produkter

5,875,955,765,925,835,835,835,896,076,66Jordbruk

2,112,192,192,282,382,472,403,273,913,97Avfallshantering

-24,58-24,62-39,27-29,64-25,71-33,93-29,94-20,45-14,14-15,16LULUCF-sektorn

Övrig energi innehåller underguppen uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant- och skogsbruk, övrig användning av
bränslen och diffusa utsläpp av bränslen

1)

Uppföljningen av beslutet om bördefördelning, som ingår i EU:s klimat- och energipaket, kräver i
fortsättningen att utsläppsuppgifterna uppdelas i utsläpp inom utsläppshandelssektorn och utsläpp utanför
utsläppshandelssektorn. I beslutet om bördefördelning har för utsläpp utanför utsläppshandelssektorn
avtalats om åtaganden att begränsa dessa utsläpp under åren 2013–2020 jämfört med utsläppen för år
2005. Detta åtagande om utsläppsminskning är för Finlands del 16 procent fram till år 2020. Mellan åren
2013–2020 ska utsläppen vara i enlighet med målriktlinjen eller lägre. Målriktlinjen är linjär och dess
startpunkt är genomsnittet av utsläppen utanför sektorn för utsläppshandeln under åren 2008–2010 och
slutpunkt utsläppsminskningsmålet år 2020. Utsläppen utanför utsläppshandelssektorn beräknas som
skillnadenmellan granskade totalutsläpp och verifierade utsläpp inom utsläppshandelssektorn. De verifierade
utsläppen inom utsläppshandelssektorn publiceras av Energimarknadsverket.
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Växthusgasutsläpp och -upptag fördelat på utsläpp inom och utanför utsläppshandeln åren 2005
och 2008–2011 (milj. ton CO2-ekv.). LULUCF-sektorn ingår inte i utsläppshandeln och omfattas
inte av förpliktelserna om utsläppsminskning i beslutet om bördefördelning. Negativa tal avser
upptag

Förändring, 
2010 - 2011

20112010200920082005

-7,567,074,566,070,268,7Utsläppen exkl. LULUCF-sektorn

-6,235,141,334,436,233,1Utsläppshandelssektorn1)

-1,331,933,231,734,035,6
Sektorn utanför
utsläppshandeln

0,05-24,6-24,6-39,3-29,6-29,9LULUCF-sektorn

Energimarknadsverket (EMV)1)
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Figurbilaga 3. Växthusgasutsläpp i Finland efter gas år 2011
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Revideringar i denna statistik

Revideringen av Finlands växthusgasutsläppen. Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton
koldioxid

Revision3)Senaste
publicering5)

Föregående
publicering

Första publicering

%15.4.201313.12.2012
Officiell uppgift2)Preliminär

uppgift
Snabbestimat1)Statistikår4)

-0,970,470,471,11990Totalt utspläpp

-0,768,768,769,369,32005

0,170,270,270,170,12008

-0,466,166,166,366,468,62009

0,074,574,574,674,676,02010

67,066,867,066,867,32011

-1,435,635,636,22005Sektorn utanför
utsläppshandeln 0,234,034,034,02008

-0,931,731,732,02009

0,033,233,233,32010

31,931,731,931,732,22011

Snabbestimat har inte beräknats med samma metoder som de preliminära och de officiella siffrorna1)

De officiella siffrorna motsvarar de utsläppsmängder som rapporterats till Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet i frågavarande
år

2)

I revisionen jämförs uppgifterna från den senaste publiceringen med uppgifterna från den första officiella publiceringen3)

Revideringarna av utsläppsvolymerna för år 1990 har beräknats på basis av den utsläppsvolym som bekräftats i den granskade
rapporteringen av Kyotoprotokollets första åtagandeperiod från år 2006, revideringarna av de övriga åren har beräknats på basis
av de officiella siffrorna för åren i fråga

4)

Utsläppssiffrorna från inventeringen av växthusgaser preciseras varje år för hela tidsseriens del, eftersom det hela tiden sker
förbättringar i inventeringen utgående från rekommendationerna för de internationella granskningarna av inventeringen och
utvecklingen av de vetenskapliga grunderna för metoderna för beräkningen av utsläpp

5)
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